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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.12.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  14959 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

272/2021 
από το πρακτικό της 30ης / 28.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 7ο : Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας:  

«Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  14727/24.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’).  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 7ο : Έγκριση 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας:  

«Προμήθεια απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 174/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝΠΩ6Ι-ΧΤΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος 

αυτής, ενώ με την υπ’ αριθ. 22/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΦ4Ω6Ι-ΣΞΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς, στην επιχείρηση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΕΒΕ» - ΑΦΜ: 094270233, με συνολική προσφερόμενη τιμή 120.800,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών», βάσει της υπ’ αριθ. 83448/2211-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας.  
 

Μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.  5735/24-5-2021 σύμβαση 

(λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21SYMV008651300 2021-05-24), συνολικού ποσού 149.792,00€ με το ΦΠΑ. Η 

συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 20/11/2021, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει παραδοθεί το 

υπό προμήθεια είδος στην έδρα του Αγοραστή, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγιάς (Αμαξοστάσιο), 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, βάσει των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 10 της 

σύμβασης. 
 

Ο ανάδοχος με την από 10/11/2021 αίτησή του (που έλαβε αρ. πρωτ.: 13095/19-11-2021), ζήτησε τη 

χορήγηση  της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας, κατά 180 

ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 19/05/2022, επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας που κατέστησαν 

αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης. Ειδικότερα, επικαλείται την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που επικράτησαν στο παγκόσμιο εμπόριο, λόγω των περιοριστικών 

μέτρων που λήφθηκαν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία 

επισημαίνει ότι παρά την έγκαιρη παραγγελία προς τον κατασκευαστικό οίκο, η άφιξη του πλαισίου 

φορτηγού αναμένεται εντός Μαρτίου 2022. Η καθυστέρηση στη διαδικασία παραγωγής του πλαισίου 

φορτηγού, οφείλεται στα έκτακτα μέτρα που επιβάλλονται λόγω πανδημίας και επηρεάζουν τόσο τις 

διαδικασίες παραγωγής όσο και αυτές των μεταφορών. 
 

Επισυνάπτεται μάλιστα η από 10-11-2021 επιστολή του αποκλειστικού αντιπροσώπου του 

κατασκευαστικού οίκου IVECO SpΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία το πλαίσιο του οχήματος 

βρίσκεται ακόμη στις γραμμές παραγωγής του εργοστασίου, εξαιτίας ελλείψεων διαφόρων 

μικροεπεξεργαστών (microchips) και άλλων κρίσιμων εξαρτημάτων που απαιτούνται. Οι καθυστερήσεις 

αποδίδονται στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας, που είχαν σαν 

αποτέλεσμα να διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι με το πέρας της πλήρης μετασκευής απαιτείται από το ΥΜΕ η έκδοση της 

σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ) για το συνολικό όχημα βάση της σχετικής οδηγίας που 

είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων. 

Η διαδικασία έκδοσης της Μ.Ε.Τ, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που διανύουμε λόγω της πανδημίας 

παρουσιάζει ακόμα καθυστερήσεις, ωστόσο το όχημα δύναται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου, εν αναμονή της έκδοσης της Μ.Ε.Τ. 
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Στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα 

παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 6.1: «Χρόνος 

παράδοσης υλικών» της διακήρυξης ορίζεται: «6.1.1 …. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 

μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 

οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος».  

Επιπλέον, στο άρθρο 4.5 της διακήρυξης: «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της», 

καθορίζεται ότι: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412». 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τον χρόνο σύναψης της 

σύμβασης:   

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207». 

 

Περαιτέρω στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που 

τίθενται για την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή: 

α. Στοιχειοθετείται η ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων (απρόβλεπτες 

συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19), που 

κατέστησαν  αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 

β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 και 

132 του Ν. 4412/2016, για την τροποποίηση της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας με την παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας, ενώ η δυνατότητα παράτασης προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

γ. Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης, χωρίς την επιβολή 

των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.  

δ. Η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για την άρτια και έντεχνη παράδοση του 

εξοπλισμού, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση 

της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» κατά 180 ημερολογιακές 

ημέρες, δηλαδή μέχρι 19/05/2022, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του 

Ν. 4412/2016. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art207
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ΄ εδάφιο ii και περ. ζ΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθ. 22/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΦ4Ω6Ι-ΣΞΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

κατακυρώθηκε ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια 

απορριμματοφόρου» Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5735/24-5-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008651300 2021-05-24) 

σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Αγιάς, 

- την από 10/11/2021 αίτηση του αναδόχου (που έλαβε αριθμό πρωτ.: 13095/19-11-2021), 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε την 1η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή 

μέχρι 19/05/2022, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 272/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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